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KKöönnnnyyeenn  mmeeggttaannuullhhaattóó,,  eeggyysszzeerrűűeenn  
kkeezzeellhheettőő,,  kkáábbeell  nnééllkküüllii  eeggyyffrreekkvveenncciiááss  vveevvőő..  

  

SSzzéélleess  kköörrbbeenn  aallkkaallmmaazzhhaattóó  vveevvőőkkéésszzlleett  
A Stratust azok számára alkottuk, akik idegenkednek a GPS vevők 
használatától mert drágának, kihasználhatatlannak és bonyolultnak 
tartják. A Stratus-al mindez már a múlté, hiszen alacsony 
árfekvését meghazudtoló kiemelkedő képességei és egyszerű 
kezelése következtében rövidesen a GPS technológiától eddig 
elzárkózó földmérők kedvenc munkaeszközévé válik. 

Kezelésének egyszerűségét jellemzi, hogy a statikus észlelés 
indításához mindössze egy gombnyomás szükséges. Az 
utófeldolgozó program pedig lépésről-lépésre vezeti végig a 
kezelőt a feldolgozás folyamatán. 

A kisalappontok és részletpontok meghatározása a nagy  
termelékenységet nyújtó kinematikus módszerrel végezhető, 
hiszen a Stratus erre is alkalmas. Rendelje meg a kinematikus 
kiegészítő csomagot is, ne mondjon le erről a hatékony 
technológiáról ! A kinematikus észlelésre is alkalmas Stratussal 
akár a legnagyobb ködben, hóesésben vagy éjszakai sötétségben 
is elvégezheti a részletmérést ! 

KKáábbeellmmeenntteess  üüzzeemmeelltteettééss 

A Stratus kialakításánál elsődleges célként lebegett előttünk a 
kezelés magas fokú egyszerűsítése. Ezért megszabadítottuk a 
Stratus-t (és Önt is) a sok zavart okozó kábeltől. A vevőt, a 
tápegységet és az antennát egy testbe integráltuk, így ezek 
csatlakoztatásához nincs szükség kábelre. A kinematikus 
méréshez szükséges vezérlőegység pedig infravörös adatátvitel 
útján kommunikál a Stratus-al. Felejtse el az időtrabló 
csatlakoztatásokat, a Stratus azonnal munkára kész ! 

MMaaggaass  sszziinnvvoonnaallúú  tteecchhnnoollóóggiiaa 
A Stratus beépített antennája minden eddiginél kisebb méretben 
képes a legmegbízhatóbb zavarásmentes eredmény 
szolgáltatására. Kiemelkedően jó jelfeldolgozási képességének 
köszönhetően meglepően rövid idejű észleléssel biztosít nagy 
termelékenységet. 

Két darab - mérés közben is cserélhető - akkumulátor több mint 20 
órán keresztül tartja üzemben a vevőt. Ezen túlmenően külső 
tápellátás („góliát” elem, gépkocsi akku) is csatlakoztatható. 

A skála jellegű kijelző minden eddigi megoldásnál több és 
könnyebben értelmezhető információt nyújt a tápellátással, a 
műhold kapcsolattal, a memória telítettségével és a szükséges 
észlelési idővel kapcsolatban. 

AA  rreennddsszzeerr  ppoonnttoossssáággii  aaddaattaaii 
Statikus: 5 mm + 1 ppm (vízszintes) 
 10 mm + 2 ppm (magassági) 
Stop and Go kinematikus: 12 mm + 2.5 ppm (vízszintes) 
 15 mm + 2.5 ppm (magassági) 
 

Feltétel: 5-nél kisebb PDOP, kapcsolat legalább 5 
műholddal, feldolgozás Spectrum Survey 3.0 szoftverrel. 

AA  vveevvőő  aaddaattaaii 
 

Csatornák száma: 12, L1 C/A kód és vivő 
Méret: 12.5 cm X ∅14.5 cm  
Súly akkumulátorokkal: 0.73 kg  
Memória: 4 MB (100 óra statikus mérés) 
Energiaellátás: 2 db BDC46 akku 
Üzemidő: akkumulátor: 20 óra, elem: >100 óra 
Működési hőmérséklet: -20  -  +65 °C 
Környezeti védelem: vízálló, porálló, ütésálló (leejthető) 
Kijelző: 4 db 5 fokú skála 

KKiinneemmaattiikkuuss  vveezzéérrllőőeeggyysséégg   
 

Zsebszámítógép nagyméretű kijelzővel. Kinematikus észlelés 
végrehajtásához szükséges. Kétféle hardver közül választhat. 
 

Compaq iPAQ SDR720 

  
Zsebszámítógép színes 
kijelzővel. 

Mono kijelző, alfanumerikus 
billentyűzet, fagy- és esőálló. 

 

AA  SSTTRRAATTUUSS  ccssoommaagg  ttaarrttaallmmaa 
 

• 2 vagy 3 db Stratus vevő hordtáskában (választható) 
• Vevőnként 2 db BDC46 akkumulátor, 1 db dupla gyorstöltő 
• Utófeldolgozó program, adatátviteli kábel 

A vezérlőegység választható kiegészítőként rendelhető meg. 

SSppeeccttrruumm  SSuurrvveeyy  SSuuiittee  uuttóóffeellddoollggoozzóó   
 

Windows környezet  Mérés előtti tervezés 
Automatikus feldolgozás Koordináták EOV-ban  
Minőség ellenőrzés Hálózat kiegyenlítés 
Jelentés készítés Rinex konverzió 
Adatelemzés MAGYAR NYELVŰ 
 

 

Forgalmazó: Sokkia Kft. 7622 Pécs, Légszeszgyár u. 17. Tel: 
 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Tel.: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72/513-953, e-mail: sokkia@sokkia.hu 
1/220-6486, e-mail: natti@sokkia.hu 



 
 

… 

… mindenből többet ad mint elődei ! ……  mmiinnddeennbbőőll  ttööbbbbeett  aadd  mmiinntt  eellőőddeeii  !!  
 

EEggyysszzeerrűű  kkeezzeellééss,, ttööbbbb  iinnffoorrmmáácciióó 
 

A Stratus előlapján mindössze egy  kezelőszervet talál: a be- és kikapcsolás céljára szolgáló 
nyomógombot. Ennél egyszerűbb már csak a gondolatolvasási képességgel felszerelt 
készülék lehet…. 

Az előlapon négy féle adat értékelésére szolgáló kijelző található. A Stratus esetében ez is 
különleges egyedi megoldás, hiszen adatféleségenként nem egy - különböző színekben 
villogó - LED található, hanem a sokkal könnyebben értelmezhető LED skála. A skálán mindig 
a vonatkozó adat mennyiségének megfelelő LED világít, így egy pillantás elegendő a 
működési állapot teljes felmérésére. 

 
 

 

TTááppeellllááttááss  bbáárrmmiirrőőll,,  ttööbbbb  sszzaabb

 

BDC46 akkumulátorok 

 

Mindegyik Stratus alapcsomag két db BDC46 típusú
akkumulátor együttes töltésére alkalmas gyorstöltő
egyszerre is behelyezhető a műszerházba. A készü
esetén a másikat használja. A lemerült akkumuláto
egy feltöltöttel. A Stratus, az SDL30 digitális szintez
azonos típusú, egymás közt cserélhető akkumulátort

A Stratus GPS vevőn tápcsatlakozó aljzat is találha
külső akkumulátorról, 220 V-os hálózatról, gépkocs
egyaránt táplálható a vevő. 

 
 

 
 

KKoorrsszzeerrűű  vveezzéérrllőőeeggyysséégg,,  ttööbbbb  lleehheettőősséégg  
A vezérlőegységet többnyire csak a kinematikus mérés végrehajtásához szokás használni.  
hasznosítható azonban  statikus mérések esetén is. A vezérlőegységgel végezheti el a terepe
GPS konfigurálását. Ez a művelet az irodában, PC-re csatlakozva is elvégezhető, néha azonba
terepi körülmények szükségessé tehetik egyes mérési paraméterek helyszíni módosítását 
kitakarás szöge, rögzítési intervallum).  A Stratus ezt is lehetővé teszi ! 

A GPS vevő és a vezérlőegységr infravörös átvitel útján kommunikál egymással. Az adatátv
kényelmesen – akár 60 cm távolságból – elvégezhető. Biztosított azonban a készülék és a Stra
kábeles csatlakoztatása is. 

A vezérlő operációs rendszere a Windows zsebszámítógépekre készített változata. Ön az asz
számítógépén megszokott környezetben kezelheti a GPS mérést vezérlő szoftvert. Biztos le
abban, hogy kezelése a maximálisan felhasználóbarát felületen, rövid idő alatt elsajátítható
kezelés egyszerűségét biztosítja az is, hogy a Stratus vezérlő szoftver MAGYAR NYELVŰ. 

Szoftverek sokaságát használhatja a vezérlőegységen !

 
Ariadne pontkereső 

A vezérlőegységgel Ön nem csak egy GPS vezérlő szoftv
hanem az Excel, a Word, és az Explorer „zseb-Windows”
készített változatát, továbbá a következő alkalmazásokat
megkapja: Kalkulátor, Naptár, Jegyzettömb, Képnéző, Mé
lejátszó, Címlista, Ébresztőóra, Internet Explorer, Outl
Express. Rövidesen mobiltelefonként is használhatja a Stra
vezérlőegységet ! 

A Stratus vezérlőszoftveren kívül több – Windows CE operác
rendszeren futtatható – geodéziai szoftvert is telepíthet
készülékre. A Sokkia Kft folyamatosan fejleszt több alkalmaz
amelyet a földmérők jól hasznosíthatnak terepi munkájuk közb
Folyamatban lévő fejlesztéseink: geodéziai számítások („zs
GeoProfi), grafikus mérési adatgyűjtő mérőállomásokhoz. 

Már most megrendelheti a következő szoftvereket, amelyeket kontrollerére telepíthet: Ariad
támogatott felkeresésére, GeoGrad GIS-CE térinformatikai adatgyűjtő, AeroMap navigáció Magya
 

 
 
Forgalmazó: Sokkia Kft. 7622 Pécs, Légszeszgyár u. 17. Tel: 72/513-953, e-mail: s
 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Tel.: 1/220-6486, e-mail: n
 

Be/Kikapcsoló Mérési idő
 

Akku töltöttsége  Memória foglaltsága

Műholdak száma
aaddssáágg  
 Lithium-Ion akkumulátorral és mindkét 
vel van felszerelve. A két akkumulátor 
lék előbb az egyiket, majd lemerülése 
r akár  munka közben is kicserélhető 
ő és a legújabb Sokkia mérőállomások 
 használnak.  

tó, amelyen keresztül külön rendelhető 
i szivargyújtójáról és „góliát” elemről 
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GeoGrad GIS-CE 
egédprogram alappontok GPS-el 
ág úthálózati térképén. 

a@sokkia.hu 
@sokkia.hu 


